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F:r:edagen den 6 februari 19 76 

•• 
BYGGN ADS AP~NDEN 4/2: galenska.per ! 
Nu går det undan med planeringen av Lunds 
s tadskärna. När dispositionsplanen nu ä r an
tagen, kan man glömma all krit.ik som fram-
f ö rdes i höstas . 

I o nsdags hade byggnadsnämnden många heta 
ärenden att ta ställning tilL Rivnings
l ov för husen i hörnet. av Clemenstorget 
och Bangatan beviljades av en enhäl l ig byg
gnadsnårond - folkpartisternas mots;:ånd/mod 
s v e k i s ista stund. När de inte orkar yrka 
på "'l t ·t rivningslovet inte skal l beviljas i 
c~e"! avgö r ande fr å gan, visar det hur deras 
o;JpOrt una agerande bara varit "ett spel f ör 
g- l ~er ierna", som b yggnadsnämndens vice ord
fö r a nde brukar uttrycka sig . Men dom visste 
väl att socialdemokraterna inte g e r sig 
u tan l å t e r storföretaget Balken bygga si t t. 
b:aLc.;~alstrande kontorspalats. Sossarnas 
arg ume nt i fu l lmäk tige förra torsdagen var 
fu l lkomligt förvirrande. 

Fler b ilar rakt in i stadskärnan drar också 
a r k erinqshuset s om s ka byggas bakom EPA . 

..__En ny st~dsplan f ör k ilarter e t F ärgaren och 
Sankt Clemens vid stortorget godkändes ock 
så i byggnadsnämnden. Åte rstå r att se om 
EPA-Tempo förverkligar sina planer. Dom h ar 

1 redan dragit sig tillbaka från storto r g e t. 
'VPK har konsekvent motarbetat ytterligare 

p arkeringshus i stadskärnan - vi måste byg
ga samhället på en väsentlist utökad kol
lektivtrafik och in·te på privatbilismen . 

En anna n stadsplan handlar om kvar·tere n 
Sa nkt Mikael och Själabodarna i "kultur
kvadranten", där Skånsk a Brand vil l bygga 
ut. s i t t kontor och et. t stort parkeringsga-
r age. (se VB 4/76) . Trots detta , och trots 
a.t t man nu gjort o m s tadsgå rden t i ll P-plats 
f ör fastighetskontorets bilar i s.t:rid med 
just denna stads plan, bordlades den för a tt 
ännu fler parkeringsplatser skulle in. 

stads arkitektens skrivning om att man inte 
bor de öppna Sa ndgatan för trafik till Skån s
ka Bra nd togs däremot bort av byggnads
n ä mnden 1 vilket visar att det, ta v a nsinniga 
förslag fortfarande måste b ekämpas ! 

Daghemskampen synes ge vissa små resul tat . 
Men den utökade daghemsutbyggnaden kräver 
också plats för nya daghem. Var s"ka de lig
ga? Helt nya daghem föreslås på Kråke .lyckan i 
norra centrum, på Nöbbelöv, på Klostergård e n 
och på Linero . Dessa dagh em byggs i eller 
inti l l parker. Men på Norra Fäladen, där be
hovet är störst , tänker man l.ägga daghemmet 
i l nd.ustri.området mellan i-Torra Ringen och 
Skarpskytt.evägen! En sådan plarering al l de 
l es intill en st~or trafikled, med all t bul
ler och vidrig utemiljö som blir fö l jden , 
må s t.e bestämt avvisas. 

VPK kräver att byggnadsnämnden anstränger 
sig l1.:te och anvisar en bättre plats, t ex 
i anslutning till Sankt Hans backar i själ
v a parken . sådana argument som att. det ä r 
enklare att göra. om stadsplanen vid skarp
skyttevägen får inte styra plac e ringen av 
barnens uppväxtmiljö. r-1ec1 sådana motivering
a r s kulle man ~ju kunna samla alla daghem 
ute på Gastelyc kan, där man inte tyck s k un
na b li av med industrimarken. 

o 

AlMEN FAR LEVA! 
I VB nr .1/76 gl::.rev vi om den dödsdömda al-
men på J./t:ndr; t~?.dtr:; tomt z: kva.r teret Gl ädjen . 
D~n hade då f ått ett r e j ä Z.t t orkhugg ner·e 
1nd r o ten_, och m:. sör jde rJVe!' a t-t en arön 
v i lo1n~nk t skulle offr'as f ör e tt; pa:r p~rke
r i.:ngBpZa t Ber. Mrn a lmen n-tår däy• ännu, oe/1 
hugge t ö_r prydUgt: lagat med eement ! l·>z 
glädjande framgå.ng f i.Ji' den ZZ:Z. la akt1:on med 
affischer på W?:~wtrupDga tan ·m m, som .spm~
t:an-t ordnad es av nån 1;om känner ansvar f ör 
hur s tan se.r u t ! 



filr vi }~Olil.'Ti.Unis ter naturligtvis. inte , och vi 
v~l l inte h~ det heller. För att täcka kost
naderna för vår v erksamhet får vi lita hu
vr;:dsakligen till våra m.edlemmars · och sym
;::atisörers ekonomiska stöd . VPK Lund har 
en kampfond di t a la som ekonomiskt vill 
stödja v år verksal!h~et kan betala in ett 
belopp. 

Kampf onden finansierar vår l öpande verksam
het . ~an kan betal2. in en s umma varjE· må
nad , eller en klumpsumma för hela året. I 
år behöver vi extra inko~s t~r efter som v i 
fAr extra utgifter i samband med valet i 
hö~; t.. Det behövs peng ar för att kunna ge
no:nföra en bra valkampanj. Det går åt pengar 
::i.ll aff'i. scher , affischtavlor , papper , tryck
saker , valbyrå och mycket a1mat som häng-
er s amman med en valrörelse. Inte f ör att 
''i är något .valpart i som har som främs ta 
s~·.:te att f å platser i pa rlamentariska för
s <•mlingar. Men unc~er ett valår stegras d et. 
r_ .;lj.tiska intresset b land befolkningen, och 
v 1. ser det som en möj lighet för oss att. yt
::e::ligare för ankra partiets pol itik bland 
d e '_ a...:-betande folkP': ·och dra i n fler män-
. . iskor i kampen för socialism. 

KU lunds årsmöte den 1.2 blev ett kraftfullt 
uttryck för klubbens politiska och organi
sa '..oriska fr.am:=yckning ur,c1er ..: lu-::et av verk
san:hetsperiodE.n. I si t t h.:il sc1ingsangörande 
bc:tonade Bernt Ortner f r ån VPK Lund bety 
c":sen av den återu~pr~ttade enheten parti
. ' ~•gdomsförbund på det lokala planet . 

I C.en versa mhetsplan som antogs efter liv
lic; diskussion! siktar klubben till att 
1~tve ckla sina f r angån gar. på det fackliga, 
skolpolitiska och antiimperialisti ska om
r b.dAna. 

Tv& ut talande antogs, ett om läget i Pngo
la som utm~nade i kraven: SffiER ÅT HPLA 
=~FÄNN FOLKPEPUBLIKEN ANGOLA BEKÄMPA USA
I MPERILAI SliJEN s amt ett om kampen i Sydafr ika 
i vi lket man kräver att LO och TCO ändrar 
' i.n l i n je angående Sydafrika, att man åter
aår till tota l bojkott och s töder SACTU, den 
kän~ande fackföreningsrörelsen- (alltså inte 
dr.11 som or ganiseras av apartheidregime::1, 
vi l ken LO och TCO numera s töder red. anm.) 
or.h ANC, den politiska befr ielserö relsen. 
K·· -~.1edl e"T.:nen Christi an Lentz avs l utade mö
~ ~~ med ett bejublat för edrag om Vietnam, 
lt.:~Hjt av diabilder f r ån hans resa dit i 
~ , ·l as . 

Vi uppmanar dig, som stödjer vår politik, 
som t ycker att det är ett viktigt och r ik
tigt politisk t arb e te s om VPK .Lund utför 1 

men som kanske i nte har tid e ller möjlighe t 
att a r beta praktiskt politiskt, vi uppma 
nar dig att stödja VPK Lund ekonotr~ skt. v ~ 

var ungefä r 3000 som röstade på VP' i Lund 
vtd valet 1973. Om var och en bidrager med 
100 kr s å b l ir det ~ammanlagt ....•• . . 

Vårt postgironummer är 71 00 93 - 6 

Skriv gärna att det gäller kampfonden s å 
blir det enklare fö r vår kassör. 
Vill du inte beta] a på postgiro s å kom i.n 
på lokalen • 

r~liT SA~[]T~ ~E ~lOl 
tJ~JE~O 
I veckan har Helena Svantesson från VPK: s 
kommunfullmäktigegrupp ställt en interpella
tion till fr itidsnämndens ordförande an g[ 
ende f örhållandena på Linero vad avser fr~ 
tidsverksamheten där. Frågan har aktualise
r a t:s på grund av att yrkesinspektionen har 
dömt ut den s.k. Me linska Villan. Tills vi
dare får man dock bedriva en viss verksar 
het i bottenvåningen. 

Fritidsverk samheten på Linero är under all 
kr i tik . Mi tt i Linera ligger kyrkans f r i
tidslokaler som är nya och rymliga medan 
d en kommunala aktiviteten f å r hålla till :!. 
gamla fallfärdiga hus. varför privi legieras 
kyrkan? (kyrkans l okal er hyrs a v kommune,1) . 
Varför byggs inte Lineragården med f r i t ids
lokaler åt barn och ungdom och skola med 
biblioteksfilial? Varför fortsätter borg ar·-
na att missgynna Linero? 

Det he la liknar en skandal. VPK kräver full
goda fritidsmöjligheter på Linero. Vi kr>ä
ver att det ska finnas organiserad fPiti ds 
aktivitet på olika platser på Linero. Kom-
munen måste känna sitt ansvar för Linero : 


